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Magyar irodalom 

- Kedves Gyerekek, a mai órán egy játékos mondatalkotó feladat után, egy kis szövegértést is 

gyakorolhattok az ’okosdoboz’ feladatainak segítségével. Az eredményeitekről készítsetek 

fotót és küldjétek el! 

1. feladat: 

Az első feladatban mondatokat kell összeraknotok. Jegyezzétek meg milyen szavakat láttatok, 

majd rakjátok ki a helyes szórenddel a mondatot!  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=27  - Hogy is van? Hogy is volt? 

2. feladat: 

A következő feladatban olvassátok el a mondatokat, és találjátok ki kire, vagy mire 

gondolhattak, amikor leírták őket! Kattintsatok a megfelelő képre! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=146  - Ki vagyok én? 

Jó munkát kívánok! 

 

Magyar mint idegen nyelv 

Kedves Gyerekek! Találjátok ki, mit mutatnak az emberek a képeken a következő feladatban, 

és kattintsatok arra a képre, amelyik kapcsolódik a felszólításhoz! Írjátok le a füzetbe ezeket a 

mondatokat! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=309 – Mit mutatok?  

Jó munkát kívánok! 

 

A következő órák feladatait Adrienn néni állította össze nektek: 

Ének-zene: 

Kedves Gyerekek! A mai napon énekből az eddig tanult dalok ismétléséhez egy játékos 

feladatot, és egy hangszerfelismerős párosító játékot hoztam Nektek.  

1. Feladat: Az eddig tanult dalok gyakorlása. Indítsd el a játékot, nyiss ki 3 dobozt, és a 

bennük található dalokat énekeld el! 

https://wordwall.net/hu/resource/13965410  

2. Feladat: Hangszerek párosítása hangokkal.  

https://learningapps.org/11188693  

Jó munkát kívánok! 😊 - Adri néni 

 

Magyar nyelv: 

Kedves Gyerekek! A szünet utáni napokban egy kis gyakorlással készültem nektek.  

1. Feladat: A mai órán a „j és ly” szavak gyakorlására készítettem egy játékos rejtvényt:  

https://wordwall.net/hu/resource/13962078  

• Ha végeztél a játékkal, küldd el Nekem az eredményt lefotózva!  

 

2. Feladat: Helyesírás, szavak gyakorlása. Nagyon figyelj a feladat készítése közben!  

https://learningapps.org/18940632 

• Válassz ki 5 szót a helyesek közül, és írj velük mondatokat a füzetbe! Figyelj a betűk 

helyes alakítására! 

Jó munkát kívánok! 😊 - Adri néni 
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Kedves Szülők és Tanulók ! 

A mai matematika órán a munkafüzet 81.oldalán levő feladatokkal megyünk 

tovább. 

Kettes,négyes, ötös és hatos szorzók gyakorlása által láttat szorzási 

összefüggéseket . 

A 81./1.-nél a járművek kerekei megadásával gyakoroljuk a 0-s , eggyes,kettes, 

négyes szorzótáblákat. 

A 81./2. -nél számoljuk ki a kártyák értékeit és az azonos értékűeket kössük 

össze. 

A 81./3- nál a nyitott mondatokat oldjuk meg ! 

A) 24/6=4>(.......)>6*0=0    -----négynél kisebb és 0-nál nagyobb egész számok: 

1,2,3 teszik igazzá 

B) 81:9=9> (..)*3 , kilencnél kisebb egész számot kell kapnunk, igazzá teszi a 

0,1,2 

C) 6*4*0= 8* (..) ---- csak a nulla teszi igazzá : 0 

D) 56:7 =8 < (..) *2,  igazzá teszik az 5-nél nagyobb egész számok: 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 stb. 

81./4.) 

ötösökből 5, 10,15,20,25,30,35 rakható ki, , 20-nál nagyobb és 35-nél kisebb 

számok a 25 és 30 , ezek közül 

csak a 30 páros. 

A 81./5.) nél végezzük el a számkártyák összeszorzását és gondoljuk át , hogy 

páros vagy páratlan számokat kapunk-e sűrűbben ! 

04.09-RAJZ--Kedves Szülők és Tanulók ! 

Rajzoljunk szabadon képet : ,, Visszatérésem az iskolába " címmel. 

A kép témájába bármely iskolai tevékenység belefér. 

Köszönöm : Jenő bácsi 

04.09.-Önálló-Kedves Szülők és Tanulók ! 

Ismételjük át a kettes és négyes szorzótáblák számsorát ! 

2,4,6,8,10 ,12, 14, 16, 18, 20 



4,8, 12, 16 ,20, 24, 28, 32, 36, 40 

04.09.--2.Önálló---Kedves Szülők és Tanulók ! 

Ismételjük át a hármas-hatos szorzótáblák számsorát ! 

3,6,9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 

 

04.09.----3.Önálló---Kedves Szülők és Tanulók ! 

Ismételjük át az ötös-tízes szorzók számsorát ! 

5,10, 15, 20 ,25 ,30, 35, 40, 45, 50 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

 

Testnevelés 
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Mozogjatok a gyerekekkel 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw

